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SAML Server Authentication for eduroam-mon and other application
30 คน

รายละเอียด
ในปัจจุบันรูปแบบการ Authentication นั้นมีหลากหลายรูปแบบ ในบางองค์กรมีการแยกเก็บบัญชี
ผู้ใช้ตามแต่ละระบบ หรือบางแห่งมีการเก็บอยู่ใน Directory เช่น LDAP หรือ AD (Active Directory) ซึ่งเป็น
ลักษณะการใช้งานแบบ Single Login การ Authentication ในลักษณะดังกล่าว ระบบหรือ Application
จะต้ อ งท าการเชื่ อ มต่ อ กั บ ฐานข้ อ มู ล บั ญ ชี ผู้ ใช้ ในกรณี มี Application ที่ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ หาก
Application นั้นมีการจัดเก็บบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่านของผู้ใช้งานผ่าน Application ก็จะทาให้ระบบได้ชื่อผู้ใช้
และรหัสผ่านที่มา Login ไปทั้งหมด ดังนั้ นการ Authentication ในรูปแบบใหม่นี้จ ะมาเพื่อแก้ปัญหา โดย
Application ที่ต้องการยืนยันตัวตนจะต้องส่งข้อมูลมาที่เครื่อง SAML Server กระบวนการนี้จะทาการการ
เข้ารหัสข้อมูล ซึ่งเมื่อ Authentication ผ่าน จะส่งข้อมูลไปบอกเพื่อให้สามารถเข้าใช้งาน Application นั้นๆ
ได้ โดย Application นั้นไม่สามารถที่จะเก็บรหัสผ่านของผู้ใช้เอาไว้ได้
จากรูปแบบการทางานนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามรถเห็นภาพและนาไปประยุกต์ใช้งานได้ ใน Workshop
จะมีตัวอย่างการทา Authentication รูปแบบนี้กับ Application ของ eduroam-mon เพื่อให้มหาวิทยาลัย
ต่ า งๆสามารถเชื่ อ มต่ อ เพื่ อ ใช้ Service ของ eduroam-mon ได้ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ https://eduroammon.uni.net.th โดยเว็บไซต์ดังกล่าวจะมีรายละเอียดข้อมูลสถิติการใช้งาน eduroam ย้อนหลังของผู้ใช้งาน
จากโดเมนขององค์กรต่างๆในฐานะที่เป็น IdP และในฐานะเจ้าของโดเมนที่เป็น SP จะสามารถดูได้ว่าผู้ใช้งาน
มีจานวนมากน้อยเพียงใด และมีการใช้งานจากที่ไหนบ้าง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารระบบ
เพื่อไว้ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลต่อไป
แต่เนื่ องจากการที่ จ ะ Login เข้าใช้งานเว็บไซต์ eduroam-mon นั้ น จะต้องมี การ Authenticate
จากภายนอกซึ่ งเป็ น จากทาง Server ของ UniNet เข้ ามาที่ ระบบที่ จั ดเก็ บ ข้อ มู ล ผู้ ใช้ งาน (User) ภายใน
มหาวิทยาลัย แต่ในด้านการบริหารจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย การจะเชื่อมต่อกับระบบภายนอก
เพื่อให้เข้ามาทาการยืนยันตัวตนกับระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานนั้น จาเป็นที่จะต้องมี Server ที่ทาหน้าที่เป็น
เสมือน gateway ที่เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างระบบภายนอกกับระบบที่จัดเก็บ user ภายใน ดังนั้นจึงมีความ
จ า เป็ น ที่ จ ะ ต้ อ งติ ด ตั้ ง SAML Server ที่ เป็ น เส มื อ น IdP (Identity Provider) เพื่ อ ส่ งต่ อ ไป ยั ง
Authentication Source ต่างๆที่ใช้ภายในมหาวิทยาลัย เช่น LDAP, AD (Active Directory) หรือ MySQL
และเมื่อการ Authentication เสร็จสมบูรณ์ก็จะทาการอนุญาตให้มีการใช้งานโปรแกรมดังกล่าวต่อไป
2.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบระบบการ Authentication
ผ่าน SAML
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถติดตั้งและใช้งานระบบ simplesamlphp ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบ

ภายในมหาวิทยาลัยได้
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเชือ่ มต่อกับระบบ eduroam-mon เพื่อใช้งาน Service eduroam-mon ได้
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในหลักการในการเชื่อมต่อกับระบบอื่นภายในมหาวิทยาลัย/สถาบันของ
ตนเองได้
- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคในแต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ
แนวทางในการบริหารจัดการระบบ Authentication ของแต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบัน
2.2 กาหนดการอบรม
9:00 – 10:30 - Overview of Authentication SAML
10:45 – 12:00 - Installation and Configuration simplesamlphp
- Config Authentication source with IdP (Identity Provider)
13:00 – 15.30 - Config SP (Service Provider) to connect withd IDP (Case eduroam-mon)
- Config SP Wordpress application
15.30 – 16.00 - Config SP (simple in-house application)
กาหนดการฝึกอบรม
วันที่ 28 มิ.ย. 62 (6 ชั่วโมง)
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
- ผู้บริหารสานัก/ศูนย์คอมพิวเตอร์
- หัวหน้าส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่เทคนิค
วัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้
- เครือข่าย LAN ที่ใช้ภายในห้องจานวน 32 จุด
- รางไฟ (power bar) อย่างน้อย 13 ชุด
- กระดานไวท์บอร์ด
- เครื่อง Projector
ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องเตรียมมา
- เครื่องคอมพิวเตอร์ notebook ที่มีระบบปฏิบัติการเป็น windows 10 Enterprise/ windows 10
Education/windows 10 PRO ที่มีหน่วยความจาไม่น้อยกว่า 8 GB
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